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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowisl<owych uwarunkowaniach

Regionalny Dylel<tor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

- art. 74 ust. 3 pl<t I ustawy z dnia3 pa2dziernika 2008 r. o udostEpnianiu infornacji o Stodowisl<u ijego

ochrolie, udziale spo{eczeflstwa w ochfonie Sr'odowiska oraz o ocenach oddzialywarria na Srodowislco

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.), zwanej dalej w sl<r'6cie tlouios oraz arl. 49 LLstawy z dnia

l4 czerwca 1960 r. I(ocleks postppowania administracyjnego (Dz. U.22017 r., poz. 1251 t.i.), zwanej dalej

Llstaw4 I(pa, zaw iadam ia stfolty postgpowan ia;

- art. 38 i 85 ust. 3 uouioS, zawiadalria spoleczelistwo,

ze w dniu 7 wrzesnia 201'/ r., na wltiosek zdnia20 l<wietnia 2071 r., (wpiyw 25.04.2011 r. uzLtpelniouy dnia

22.05.2011 r'.), bez sygnatufy, Aoaony przez Gnring Waganiec, zoslala wydana decyzja nr 641201J, ztak:

WOO.4207.8g.2017.JM.9, o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla plzedsigwziqcia pn.: ,,Przebudowa drogi

grninnej nr 160528C Waganiec-W6[ne".

DorEczelie decyzli stronoln uwaaa siQ za dokotrane po uplywie 14 dni od zalco:lczenia

l4 drriowego terminu podania tresci obwieszczenia do pLrblicznej wiadonloSci w BiLrletynie Infolrracji

Publicznej Regionalnej Dylekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy onz wywieszenia tego obwieszczenia

na tablicach ogloszeri organ6w adrninistracji.

Stlony postppowania n1og4 zapozrla( si1 z treSciq decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Sr.odowisl<a w Bydgoszczy ptzy ul. Dworcowej 81,85 009 Bydgoszcz, nurllel pol<ojLr 507 (V piEtlo),

w godzinach 8oo- I 5oo.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadornoSci na tablicach ogloszeri: Urzqdu Cminy

Waganiec i Regionalnej Dylel<cji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy, a takle w Biuletynie Infornracji

Publicznej Regionatnej Dyrekcj i Ochrony Slodowisl<a w Bydgoszczy na stronie internetorvej

www.byd goszcz.r'dos.gov. p l.

T1eSi ww. decyzji olaz dolcutrentacja sprawy udostppniana jest spoleczefistwu zgodnie z zasadani

zawartyrni w dziale II ustawy ooS, pt.: UdostEpnianie informacji o Srodowisku i,jego ochlonie'

Zd.jq|o z lablicy ogloszeti
(pieczgc jednostl<i)

dnia 2011 r.

Podpis osoby odpowiedzialne.i

<'v


